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 قراءة النصوص
 

 

 .جابةإفأساء  ساء سمعا  من أمثال العرب قوهلم: 

قال املفضل: إن أول من قال ذلك سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي، 

وكان تزوج صفية بنت أيب جهل بن أيب هشام، فولدت له أنس بن سههيل، فرهرج 

رشيق ، فوقفا بحزورة مكة. فأقبل األخنس بن  ،(1)هوجهمعه ذات يوم وقد خرج 

 الثقفي فقال: من هذا؟ 

 قال سهيل: ابني. 

  (2)؟حياك اهلل يا بني! أين أمك: فقال األخنس 

 ال واهلل ما أمي يف البيت، انطلقت إىل أم حنظلة تطحن دقيقا . فقال: 

 فقال أبوه: أساء سمعا  فأساء إجابة! فأرسلها مثال . 

ال كهذا وكهذا فلام رجعا قال أبهوه: فضهحني ابنهك اليهوم عنهد األخهنس، قه

 .(3)مثال  فقالت األم: إنام ابني صبي. قال سهيل: أشبه امرؤ بعض بزه. فأرسلها 

 !ومن هذا الباب نقول : أساء قراءة فأساء فهام  فأساء تعليقا

من املشهاكل اليهي تواجهه املشهيبلح بيحقيهق النلهوث ال اشيهة، مشهكلة : 

                                           

 نبت شعر حلييه. (1)

 أين قلدك ووجهيك؟( 2)

 (.1/333انظر جممع األمثال )( 3)
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 قراءة النص!

فقهال: لقهد وقفنها عنهد اله ا  مع بعض املشهيبلح بيحقيهق  اجيمعت مّرة

رسالة كأهنا مقامة أدبية، مل نحسن قراءاهتا، فطلبنها العهون مهن بعهض املشهيبلح يف 

األدب، فلم يسعفنا بيشء، فاضطررنا إىل إخهراج الرسهالة ملهورة عهن املرطهو  

 كام هي!

وإذا كان هذا األخ تورع ومل هيجم عىل نص الرسهالة، وررجهه كهيفام كهان، 

صفحات هذه الرسالة كام هي ونرشهها، لعلهها تقهع بهح ة يف تلوير ورأى السالم

يههدي مههن قسههن قراءهتهها فيسههاعد يف إخراجهههاج فأنههه قههد يوجههد أنهها  رربههون 

 النلوث و ال قققوهنا، وررقوهنا و ال ررجوهنا، ويسمون عملهم : حتقيق.

وقههراءة الههنص قههراءة سههليمة كههام أراده صههاحبه، هههي   ههور عمههل املحقههق 

 ث ال ا ، و ال أبالغ إذا قلت : وكل ميعامل مع ال ا  .ولنل

واملحقق إذا مل قسن قراءة النص، مل قسن فهمه وباليايل مل قسن خدميه بام 

 يساعد القارئ عىل فهمه.

ومعلوم أن عالمات ال قيم وظيفيها جعل الكالم املكيهوب كاملسهموع، يف 

، واجلملهة املع ضهة، والنقطهة ضبط معانيه، فعالمة االسهيفهام وعالمهة اليعجه 

يف إكساب الكهالم املكيهوب الفاصلة املنقوطة، كل عالمة هلا دالليها ، و والفاصلة

 معاين الكالم املسموع!

فأذا مل قسن من يريد إخراج النص قراءته فأنه سيضع عالمهات ال قهيم يف 

 ه.غري  لها، فيضطرب داللة النص، فيفهم عىل غري وجهه الذي أراده صاحب

اهلل بهن دقال شيرنا أبو عبه": أنني قرأت مرة يف ذيل طبقات احلنابلةوأذكر 
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قلهت: وقهد  - القيم: حدشني أخو شهيرنا عبهد الهربن بهن عبهد احللهيم ابهن تيميهة

قال: كان اجلد إذا دخل اخلالء يقول يل: اقهرأ يف  -أجازين عبد الربن هذا عن أبيه

 هذا الكياب، وارفع صوتك حيى أسمع.

يشهههري بهههذلك إىل قهههوة حرصهههه عهههىل العلهههم وحلهههوله، وحفظهههه قلهههت: 

 .(1)اهه"ألوقاته

، لكيهاب ذيهل يف الطبعهة املحققهة حهديثا  وتكرر هذا اخلطهأ يف قهراءة الهنص 

 :  طبقات احلنابلة، وهذه صورة النص فيها

 "اهـ

يف الطبعيهح هلهذا عهىل طبعهة ذيهل طبقهات احلنابلهة  ْح قلت : وقراءة القهامم  

حة، يدل عىل ذلك أهنام جعهال عبهارة )عهن أبيهه( مهن مقهول ابهن املقطع غري صحي

رج  يف اجلملة االع اضية اليي جعالها بح رشطيهح، فلهار الكهالم بعهده مهن 

 وهنا مشكالت :ة، يابن تيمبن عبدالسالم مقول عبدالربن بن عبداحلليم 

األوىل : عبههدالربن هههذا يههذكر القلههة عههن جههده، فهههي مههذكورة يف تر ههة 

 .لسالم ابن تيميةعبدا

                                           

 .(2/352ذيل طبقات احلنابلة )  (1)
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قههراءة هههذا الههنص فيههها أن الههذي كههان يقههرأ ويرفههع صههوته، هههو الثانيههة : 

 عبدالربن!

ووجه اإلشكال أن عبدالربن مل يولد إال بعد وفاة جده بسنوات، فأن وفاة 

فكيف ، هه553هه، ووالدة عبدالربن حفيده إنام كانت عام 552جده كانت سنة 

 كي قلة له مع جده املجد؟!ق

زول اإلشههكال بههالقراءة اللههحيحة للههنص، فيكههون اجلملههة املع ضههة ويهه

مهن  "عهن أبيهه"، ويكون قوله: " – قلت: وقد أجازين عبد الربن هذا -"هكذا: 

ابن القيم ربه اهلل، فهو الذي يقول: حدشني عبهدالربن بهن عبهداحلليم متام مقول 

ميعلقهة  "عهن ابيهه"لهه: فقو ."ابن تيمية عن أبيه، أن جده كان إذا دخل اخلهالء ...

 من مقول ابن رج ! "قد أجازين"بحدشني من قول ابن القيم، ال به 

ههه، أدرك مهن 526وصاح  القلة هو عبداحلليم بن عبدالسالم ولد عام 

 حياة أبيه مخسا  وعرشين سنة.

بطريقههة غههري صههحيحة جعلههت املقطههع فأنههت تههرى كيههف أن قههراءة الههنص 

 مشكال  !

للحافظ أيب جعفر بن حّيان األصهبهاين  "ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أخالق ا"جاء يف كياب و

 . "احنفي ملسو هيلع هللا ىلصسيف رسول اهلل  كان"حديث فيه: ، (1)ربه اهللهه( 353)ت

أيب حنيفههة اإلمههام  ىلإنسههبة ": بقولههه "حنفيهها": عبههارةفعلههق املحقههق عههىل 

 !"النعامن

                                           

 . هه1435بدراسة وحتقيق الدكيور السيد اجلمييل، نرش دار الكياب العريب، بريوت، الطبعة األوىل ( 1)
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ممها ويف أحد رشوح كياب اليوحيد باب ما جاء يف النرشة، ذكهر الشهارح أن 

ة النرشة اجلهامزة مها رواه ابهن أيب حهاتم وأبهو الشهيي عهن ليهث بهن أيب جاء يف صف

ذن اهلل تقهرأ يف إنهاء فيهه مهاء أبلبني أن هؤالء اآليات شفاء من السحر ب :سليم قال

فلام ألقوا قال موسى ما جئهيم ﴿: شم تل  عىل رأ  املسحور اآلية اليي يف يونس

ولهو كهره ﴿: ىل قولههإ ﴾املفسهدينبه السحر أن اهلل سيبطله إن اهلل ال يلهل  عمهل 

 ﴾.املجرمون

 .ىل آخر أربع آيات إ ﴾فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون﴿: وقوله

 ﴾.ما صنعوا كيد ساحر وال يفل  الساحر حيث أتى﴿: وقوله 

يف كياب وه  بن منبه أنه يأخهذ سهبع ورقهات مهن سهدر : وقال ابن بطال 

أ فيه آية الكريس والقواقل شم قسو أخرض فيدقه بح حجرين شم يرضبه باملاء ويقر

 إذامنه شال  حسوات شم يبيسل به فأنه يذه  عنه كهل مها بهه وههو جيهد للرجهل 

 "اهـحبس عن أهله

شهم يرضهبه باملهاء ويقهرأ فيهه آيهة "عىل قولهه يف الهنص السهابق:  علق املحقق

 شم يرضبه باملاء والقواقهل،"صل، ولعل اللواب : كذا باأل": "الكريس والقواقل

 .(1)"اهـاتات هندية من األفاويهالقواقل نبو "ويقرا فيه آية الكريس

 فهذا املعلق ساء قراءة فساء فهام فساء تعليقا!

 وقد يؤشر املذه  واالعيقاد يف قراءة النص عىل وجهه!

اىل  "قال ابن قدامة ربه اهلل:  ع  ر  اهللَُّ ت  ك  ْن ذ  رْيِ م  اِة إىل  غ  ك  ُف الزَّ ْ ُوُز َص  ال  َي  ، و 

                                           

 .123ث/ مكيبة الرياض احلديثة، بالرياض/ قرة عيون املوحدين )ضمن جمموعة اليوحيد(  (1)
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ْكِفهِح  ت  هدِّ اْلُبُثهوِق، و  س  اِت، و  ُرق  ِح الطُّ إِْصال  اِت و  اي  ق  السِّ ِر و 
ن اطِ اْلق  اِجِد و   امْل س 

ِ
ِمْن بِن اء

ا اهللَُّ  هْذُكْره  ْ ي  يِهي مل  لِهك  ِمهْن اْلُقهْرِب الَّ أ ْشهب اِه ذ  هىل  اأْل ْضهي اِف ، و  ِة ع  اليَّْوِسع  امْل ْوت ى ، و 

اىل  . ع   ت 

ال  أ   ق  اِضي ٌة)و  ٌة م  ق  د  ُرِق ف ِهي  ص  الطُّ ا أ ْعط ْيت يِف اجْلُُسوِر و  ُن : م  احْل س   . 1ن ٌس و 

هههاىل  :  ع  ت  ُه و  ان  ْولِهههِه ُسهههْبح  ههه ُّ ج لِق  ُل أ ص  اأْل وَّ  ﴿و 
ِ
اء هههر  اُت لِْلُفق  ق  هههد  هههام  اللَّ إنَّ

اكِحِ  امْل س  إِنَّام  " .﴾و  ْشب اِت ، ُتْثبُِت امْل   "و  اإْلِ ْْصِ و  اهُ لِْلح  د  ا ع  نِْفي م  ت   .(2)اهه"ْذُكور  ، و 

بام نسه  إىل أنهس را اهلل عنهه، واحلسهن  (3)قلت : هكذا اسيدل بعضهم

ربه اهلل، يف هذا األشر، فقال بمرشوعية َصف الزكاة يف إصهالح اجلسهور وتعبيهد 

الطرق وغري ذلك من امللال  العامة اليي ال عالقهة هلها مبهارشة باجلههاد يف سهبيل 

 .اهلل

 وهذا املعنى الذي فهم من األشر السابق فيه نظر، بيانه:

أن اللحي  يف معنى األشر: أن إعطاء املسلم زكاتهه للعهامل الهذين يهوقفهم 

السلطان عىل اجلسور والطرق َيزئ عنه. وقد كان الوالة يأمرون العامل عهىل  هع 

حاب اللدقة والعشهارون بهالوقوف عهىل اجلسهور والطهرق اليهي يمهر عليهها أصه

 األموال الظاهرة ليعرشوا عليهم و يأخذوا الزكاة منهم.

                                           

(، حتت 1216(، وابن زنجوية يف األموال )1821، حتت رقم )585أخرجه أبوعبيد يف األموال ث( 1)

 (.2338رقم )

 (.2/556املبني )( 2)

، ورسالة إنفاق الزكاة يف 585انظر: تعليق الشيي خليل هرا  عىل كياب األموال أليب عبيد ث (3)

 .84امللال  العامة ث
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ويدل عىل ذلك أنهه جهاءت روايهة ل شهر السهابق أخرجهها ابهن زنجويهة يف 

عهن أنهس بهن مالهك واحلسهن قهاال: مها أعطيهت يف "نلهها:  (1)"األمهوال"كياب 

 ."اجلسور والعشور فهي صدقة ماضية

العهارش مهن صهدقة املسهلمح باب مها يأخهذ "وقد بّوب أبوعبيد عىل األشر: 

 وأورد  لة من اآلشار تدل عىل ما ذكرت. (2)"وعشور أهل الذمة واحلرب

إذا مّر رجل مسلم بلدقيه عىل العارش فقبضها منهه "وقال يف موضع آخر: 

فأهنا عندنا جازية عنه، ألنه من السلطان كهذلك أفيهت العلهامء... شهم أورد بسهنده 

 .(3)"واحلسناألشر السابق عن أنس بن مالك 

رأى ربههه، قههرأ  ملسو هيلع هللا ىلصومههن ذلههك : أن بعضهههم مّلهها كههان مذهبههه أن الرسههول  

 احلديث الوارد بنفي الرؤية بام ييفق مع ما يراه!

يِِّم :  يِن ْبُن اْلق  ْمُس الدِّ ْيُي ش  ال  الشَّ ِم أ ْب د ْبن  تيميهة"ق  ْسال  ْيي  اإْلِ ِمْعت ش   ،س 

لَّم   س  ْيِه و  ل  ىلَّ اهللَُّ ع  ْولِِه ص  ُقوُل يِف ق  اهُ ": ي  ْعن اهُ  "ُنوٌر أ نَّى أ ر  هال  ُدون   :م  ح  ان  ش مَّ ُنوٌر و  ك 

يِِه ُنورٌ  اُه ؟  ،ُرْؤي  أ نَّى أ ر   ف 

ِحيِ   اِظ اللَّ ْعِض أ ْلف  ْيِه : أ نَّ يِف ب  ل  ُدلُّ ع  ي  ال  : و  ه"ق  ق  بَّهك ؟ ف  أ ْيت ر  ْل ر  ال  : ه 

ا أ ْيت ُنور   .  "ر 

ْعُضهُهْم  ُه ب  ف  هحَّ يَّهى ص  ثِهرِي ِمهْن النَّهاِ  ح  هىل  ك  ا احْل هِديِث ع  ذ  ْد ُأْعِضل  أ ْمُر ه  ق  و 

                                           

 (.2338( حتت رقم )3/216)( 1)

 .543 – 543كياب األموال أليب عبيد ث( 2)

 .585كياب األموال ث( 3)
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ال  :  ق  اهُ "ف  ا إينِّ أ ر  هٌأ  "ُنور  ط  ا خ  هذ  ه  ٌة. و  اِحهد  هٌة و  لِم  هُة ك  لِم  اْلك  هِ  ج و  هاُء النَّس  ىل  أ هنَّ ا ي  ع 

ْعن ى  م  ْفظ ا و   .ل 

هىلَّ و   ُسهول  اهللَِّ ص  هُدوا أ نَّ ر  ُْم مل َّا اْعي ق  أ  أ هنَّ اخْل ط  ال  و  ْشك  ا اإْلِ ذ  ُْم ه  إِنَّام  أ ْوج    هل 

ْوُلههُه :  ههان  ق  ك  ههُه و  بَّ أ ى ر  ههلَّم  ر  س  ْيههِه و  ل  اُه؟"اهللَُّ ع  ههى أ ر  ههاُروا يِف  "أ نَّ ههِة ح  ْؤي  ههاِر لِلرُّ ْنك  اإْلِ ك 

ُه ب   .احْل ِديِث  دَّ ر  ْفظِِه و  اِب ل  ر 
لِيِل .  جْعُضُهْم بِاْضطِ ِ  الدَّ ْن ُموج  ا ُعُدوٌل ع  ذ  ُكلُّ ه   و 

دِّ  ِعيِد الدارمي يِف ) كِي هاِب الهرَّ ُن ْبُن س  ى ُعْثام  ك  ْد ح  ق  هُه  (و  ِة : ل  اب  هح  إْ  هاع  اللَّ

ة  ا ْيل  ُه ل  بَّ ر  ر  ْ ي  لَّم  مل  س  ْيِه و  ل  ىلَّ اهللَُّ ع  ىل  أ نَُّه ص  بَّهاِ  ِمهْن ع  ْعُضُهْم اْسي ْثن ى اْبن  ع  ب  اِج و  مْلِْعر 

. لِك   ذ 

آُه  ُقهْل ر  ْ ي  بَّهاِ  مل  هأِنَّ اْبهن  ع  هِة ف  ِف يِف احْل ِقيق  لِهك  بِِرهال  ْيس  ذ  ُقوُل : ل  ْيُرن ا ي  ش  و 

هال   ْيهُث ق  ي ْحِ ح  اي  و  ى الهرِّ د  أ ْب د يِف إْحد  ْيِه اْعي م  ل  ع  ْأِسِه و  ْين ْي ر  ُقهْل  بِع  ْ ي  مل  آُه ج و  هُه ر  : إنَّ

ْأِسِه. ْين ْي ر  بَّاِ .  بِع  ْفِظ اْبِن ع  ل  ْفُظ أ ْب د ك  ل   و 

ْيِه  ل  ىلَّ اهللَُّ ع  ْوُلُه ص  رٍّ : ق  ِديِث أ يِب ذ  ْعن ى ح  ْيُرن ا يِف م  ال  ش  ا ق  ِة م  ىل  ِصحَّ ُدلُّ ع  ي  و 

رِ  لَّم  يِف احْل ِديِث اآْلخ  س  اُبُه الحِ ": و  ا النُّهوُر ُههو   ،"نُّهورُ ج  هذ  ه  هُم  -ف  ا هللَُّ أ ْعل  النُّهوُر  -و 

رٍّ  ِديِث أ يِب ذ  ا": امْل ْذُكوُر يِف ح  أ ْيت ُنور   .(1)اهه"."ر 

ومن ذلك أن بعضهم نس  إىل ابن تيميهة القهول بجهواز سهفر املهرأة بهدون 

فيهاوى  الفقهيهة مهناالخييهارات "كيهاب يف وذلك أنهه جهاء .  رم عند أمن الفينة

 عهدم مع آمنة امرأة كل وحتج": قوله هه(833للبعيل )ت "شيي اإلسالم ابن تيمية

                                           

  (.511-5/536الربن بن  مد بن قاسم فيام  عه من فياوى ابن تيمية ) نقله الشيي عبد (1)
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 .(1)اهه"طاعة كل سفر يف ميوجه وهذا: العبا  أبو قال.  رم

ومهاذا "فيقهول ميعقبها:  "مع عدم املحرم": عبارةويعلق  قق الكياب عىل 

ويف  -تسافر شالشة أيام ال قل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ": ^نلنع يف قوله 

رواه البرههاري  "إال ومعههها زوجههها أو ذو  ههرم –روايههة : يومهها، ويف روايههة: ليلههة 

 اهه"ذي صححه شيي اإلسالم نفسه يف الفياوىلومسلم وغريمها، وهذا هو ا

قلت: وما ذكره عن شيي اإلسالم يف الفياوى جهاء يف االخييهارات، حيهث 

املْصهية: أن املهرأة ال تسهافر للحهج إال مهع  العبا  يف الفياوى أبووصح  "قال: 

 .(2)اهه"زوج أو ذي  رم

 وحتهج"هكذا قرأ املحقق الفاضل وغريه هذه العبارة أعني قول ابن تيميهة: 

 "اهـ رم عدم مع آمنة امرأة كل

 ما ييل:ه القراءة وترت  عىل هذ

 أن ابن تيمية يقول بجواز سفر املرأة بدون  رم إذا أمنت. -

ية ميناقض يف ههذه املسهألة فقهد صهح  يف موضهع آخهر منهع أن ابن تيم -

 املرأة من السفر للحج إال مع زوج أو ذي  رم.  

 ويف ذلك  يعه نظرج بيانه :

اههه قراءهتها السهابقة " هرم عهدم مع آمنة امرأة كل وحتج"أن هذه العبارة : 

 :ذلكيوض  غري صحيحة، 

                                           

 .115االخييارات الفقهية ث(  1)

 .115االخييارات ث(  2)
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 .وجدوج أو ذو  رم أو ال يهلا زوجد أن املرأة إذا أرادت السفر إّما أن ي

 .ال َيوز هلا السفر إال مع زوج أو ذي  رم ففي احلال األوىل

هلها ذو  هرم وال وجهد ويف احلال الثانيهة إذا عهدمت املحهرم والهزوج  فلهم ي

زوج فأهنا إذا أمنهت جهاز هلها السهفر، ومعلهوم أن الرضهورات تبهي  املحظهورات، 

 ألوىل. وتقدر الرضورة بقدرها. فهذه حال غري ا

مل يقههرر جههواز سههفر املههرأة بههدون  ههرم أو زوج مههع فههابن تيميههة ربههه اهلل 

 ز سفر املرأة عند عدمهام إذا أمنت.وجودمها أو أحدمها، إنام قرر جوا

أن املههرأة ال وهبههذا ال ييعههارض كههالم الشههيي فهههو يلههح  يف احلههال األوىل 

 تسافر للحج إال مع زوج أو ذي  رم.

ز   ال الثانية )إذا مل يوجد هلا زوج أو  رم( إذا أمنت.يف احلسفرها وَيوِّ

يف ومن ذلك أين رأيت بعضهم يعلق عهىل احلهديث الهذي أخرجهه البيهقهي 

أخربنها احلهاكم أبهو عبهد اهلل احلهافظ ، يف الفوامهد ، أنبأنها أبهو "كيابه دالمل النبهوة: 

ابيل ، حهدشنا احلسن  مد بن أبد بن متيم األصم بببداد ، حدشنا ابهن العبها  الكه

عفان ، حدشنا باد بن سلمة ، عن فرقد السبري ، عن سهعيد بهن جبهري ، عهن ابهن 

عبا  ، أن امرأة ، جاءت بابن هلا فقالهت : يها رسهول اهلل ، إن بهابني ههذا جنونها ، 

وإنه يأخذه عند غدامنا وعشامنا فيفسهد علينها . قهال : فمسه  رسهول اهلل صهىل اهلل 

 ."فثع شعة فررج من جوفه مثل اجلرو األسود فسعىعليه وسلم رأسه ودعا له 

 فعلق أحدهم عىل احلديث  مفرسا  فقال: 

 الثع : إخراج ما دخل إىل املعدة وهو القيء."

 اهه"اجلرو : اسم يطلق عىل الكل  اللبري وعىل سامر السباع  
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 تفسريه للثع صحي .قلهت: 

الهذي ذكهره، إال  أما تفسريه للجرو فال يل ، ألن اللفظ وإن جهاء بهاملعنى

أن هذا املعنى غري مراد يف هذا احلديث، فأوهم أن هذا معناه، واللهواب أن املهراد 

أنههه خههرج مههن جوفههه القههيء مثههل صههبار القثههاء سههوداء،   ففههي النهايههة يف غريهه  

هع "(: 254/ 1احلديث واألشر ) ها. وَُيْم  هان أ ْيض  مَّ ِقيهل  الرُّ اجِلْرُو: ِصهبار الِقثَّهاء. و 

ىل  أ    اهه."ْجرِ ع 

ج فمعناه أنهه بعهد "فررج من جوفه مثل اجلرو األسودج فسعى"وأّما قوله : 

قاء ما يف بطنه الذي خرج كلبار القثاء السوداء، قهام املهريض وقهد شهفي مهن مها 

 كان به، فسعى يميش.

الذي خرج من جوفه. وهذا أذكره تنبيها  حيهى  فالذي سعى هذا املريض ال

 .صحيحةال يقرأ النص بطريقة غري 

هذه أمثلة توض  أمهية العناية بقراءة النلوث، وأن اخلطهأ يف ذلهك يوقهع 

 يف سوء الفهم وإشكاالت يمكن جتنبها بالقراءة اللحيحة.

 وهذا الواقع يرشد إىل أمهية مراعاة األمور اليالية:

 أن ييلف  قق املرطوطات باملعرفة العلمية بموضوع النص املحقق. -

قة املقابلة والعهرض، ويكهون ذلهك يف أوقهات عىل د قأن قرث املحق  -

خميلفة ومرات ميعددة، أو أن يعطي عمله لبريه يقرأه، فقد يقرأ املحقهق 

 النص بحس  ما يف عقله ال كام هو.

أمهية اليجرد يف اليعليق والفهم، و ال قاول بل النص ويل عنقه لييفهق  -

 مع ما يراه و يعيقده. 
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 بل اليعليق عليه ببيان معناه .اليأكد من فهم النص عىل وجهه، ق -

 بله عىل غري وجهه.العلامء وكالم اهتام النفس قبل اهلجوم عىل  -

 هذا واهلل أسأل أن يوفقنا ويرزقنا اهلدى والرشاد والسداد.

 

  

 

 

 

  


